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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 12. novembra 2019 

 

Prítomní: 
J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek, P. Hochschorner 

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných oddelení podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15,30 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:05 hod. 

Program: 

1. Otvorenie rokovania, schválenie programu 

2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019  

5. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 

Petržalka družstvo  (telocvičňa). 

6. Návrh na predĺženie prenájmu pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie Kaspian 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub 

modernej gymnastiky Danubia 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení/dopĺňa 

VZN č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

10. Informácia o ŠH Prokofievova 

11. Rôzne 

12. Záver  

 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1)   

Úvod a schválenie programu rokovania 

Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu J. Fischer, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadania komisie. Prítomní členovia komisie športu schválili 

program. 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek 

Prítomných:  5 

Za:  5 

Proti: 0 

Záver: program bolo schválený. 

 

K bodu 2 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 

 

Rozprava: Návrh zmien v rozpočte predniesol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. Uviedol, 

že ide o prenesenie finančných prostriedkov určených v roku 2019 na rekonštrukciu športovej haly 

na Prokofievovej ul. do rozpočtu 2020.   
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Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 nasledovne: 

- zníženie príjmových finančných operácií o 550 000 € 

- zníženie kapitálových výdavkov o 550 000 € 

 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek 

Prítomných:  5 

Za:   5 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 

 

Rozprava: Návrh rozpočtu uviedol Ing. Lukáček, vedúci finančného oddelenia. Uviedol, že 

rozpočet je navýšený oproti roku 2019 o 1 816 468 € a je vyrovnaný. V diskusii p. poslanec Bučan 

pripomenul, že verejné detské ihriská nepatria medzi športoviská a preto apeloval na prítomných, 

aby sa nespomínali pri prostriedkoch vynaložených na šport. Očakával tiež odpočet priorít 

poslaneckých klubov za rok 2019. Reagoval p. prednosta Šinály – do rozpočtu 2020 sú zapracované 

požiadavky klubov. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka s c h v á l i ť:  

a) rozpočet mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s príjmami a výdavkami v čiastke 

43 965 819 EUR 

b) použitie rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 

c) poverenie starostu upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele a vykonávať rozpočtové 

opatrenia na rok 2020 : 

1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z 

rozpočtu iného subjektu verejnej správy a účelovo poskytnutých darov 

2. vykonávať presun rozpočtovaných príjmov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy 

3. vykonávať presun rozpočtovaných výdavkov medzi programami do výšky 100 000 EUR a medzi 

podprogramami a prvkami v rámci jedného programu do výšky 50 000 EUR, 

4. vykonávať rozpočtové opatrenia zmenou príjmov a výdavkov pri zabezpečení vyrovnanosti alebo 

prebytku rozpočtu do výšky 50 000 EUR 

z o b r a ť  n a  v e d o m i e 

a) výhľad rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2021 a 2022 

b) odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 

 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo 

Prítomných:  6 

Za:   6 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 4  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v znení č.7/2017 a VZN č. 2/2019  

 

Rozprava: Návrh predstavila p. poslankyňa I. Jančoková, upozornila na zmeny oproti 

predchádzajúcemu VZN. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. 

Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

VZN č.7/2017 a VZN č.2/2019. 
 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  5 

 Za:   5 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 5.  

Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 

Petržalka družstvo 
 

Rozprava: Návrh predstavila A. Broszová, vedúca referátu správy miestneho majetku. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o výmere 292 m2 v 

objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo Viedenská cesta 257/1869, 

851 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú od 01.11.2019 do 31.03.2020, mimo školských 

prázdnin, pondelok až piatok, celkom 9 ½ hodín týždenne za cenu 10,00 €/hod., celkovo za 95,00 Eur  

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo 

Prítomných:  6 

 Za:   6 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 6.  

 Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234/4 pre občianske združenie Kaspian  

 

Rozprava: Návrh predstavila A. Broszová, vedúca referátu správy miestneho majetku. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 3234 v k. ú. Petržalka o výmere 5621,00 m2 pre žiadateľa občianske združenie Kaspian , 

Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava, na dobu určitú do 31.12.2029, za cenu 1,00 €/m2/rok, celkovo za 

1,00 €/rok.  
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Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo 

Prítomných:  6 

 Za:   6 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 7.  

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub modernej 

gymnastiky DANUBIA 
 

Rozprava: Návrh predstavila A. Broszová, vedúca referátu správy miestneho majetku. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov prenájom nebytových priestorov malej telocvične o výmere 170,20m2 v 

pavilóne A2 v objekte Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01 Bratislava, súpisné 

číslo 1286, postaveného na pozemku reg. „C“ KN parc.č. 4682, zapísaného na LV 4550, pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, Topoľčianska 33, 85105Bratislava, IČO: 36071498 na dobu určitú do 

20.06.2020 mimoškolských prázdnin, pondelok, utorok, štvrtok od 16.30 do 19.00 hod., za cenu 3,45 

€/hod , celkovo za 7,5 hod./týždenne 25,87 Eur  

 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo 

Prítomných:  6 

 Za:   6 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 8 

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  

zo dňa ……2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 

Rozprava: Návrh predstavila Z. Kordošová zamestnankyňa oddelenia URaD. V diskusii bolo 

komisiou doporučené aby v definitívnej úprave v jednotlivých lokalitách - blokoch boli zoradené 

jednotlivé názvy ulíc v abecednom poradí (nie ako sú teraz v skokoch). 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2019  

zo dňa ……2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel s účinnosťou od __.________ 

2019. 

                                                                                                                                                          

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, P. Hochschorner, S. Horínek, R. Vančo 

Prítomných:  6 

 Za:   6 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 9.  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2019 zo dňa ..... 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Rozprava: Návrh predstavila Z Kordošová, zamestnankyňa oddelenia URaD. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

.../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, S. Horínek, M. Vičan 

Prítomných:  5 

 Za:   5 

Proti: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 10 

Informácia o ŠH Prokofievova 

Situáciu uviedla A. Broszová, vedúca referátu správy miestneho majetku. Uviedla, že majetok patrí 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, pozemky aj v okolí sú majetkom magistrátu a zmluva s 

nájomcom je uzatvorená na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou. 

P. Šinály dal informáciu, že : 

- 600 tis. € na obnovu haly je blokovaných v rozpočte na revitalizáciu haly na Prokofievovej 

- plánuje sa združiť prostriedky (BSK, Magistrát BA, MČ Bratislava-Petržalka ) 

- vo februári 2020 by mala komisia rokovať o materiály k ŠH Prokofievova 

J. Fischer upozornil na uznesenie z rokovania komisie športu zo dňa 30.4.2019 (materiál k rokovaniu 

o tejto verejnej súťaži  Návrh podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovej haly 

Prokofievova 2 je v prílohe zápisnice). V uznesení bolo uvedené: „členovia komisie športu 

odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Petržalka schváliť  variant B, 

uvedený v predloženom návrhu podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom športovej haly 

Prokofievova 2“ 

- v rozprave vystúpil aj p. Vladimír Roziak, zástupca o.z. Snipers – florbalový petržalský klub, ktorý 

ponúkol spolufinancovanie pri obnove športovej haly za dohodnutých podmienok. S podobným 

návrhom prišiel aj p. Tibor Letko z o.z. Gymnastické centrum.  

- Členovia komisie športu prijali záver, že keďže platí hore uvedené uznesenie z 30.4.2019, na prvom 

zasadaní komisie v roku 2020 pripravia podklady k vyhláseniu súťaže na obnovu športovej haly na 

Prokofievovej ul. 2 v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Záver 

Predseda J. Fischer poďakoval členom komisie športu za účasť na rokovaní komisie. 

 

Nasledujúce riadne zasadnutie komisie športu je plánované na január 2020 v miestnosti 816 

v budove Technopolu, Kutlíková 17, Bratislava.  

 

          Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

                  predseda komisie 

V Bratislave 12.11.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 


